
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITOS

2020 m. balandžio 30 d. Nr. T2-126

Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 
punktu, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono 
savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono 
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 252–253 punktais ir atsižvelgdama į 
Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2020 m. balandžio 14 d. raštą Nr. 12-29 „Dėl 
dokumento perdavimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro 2019 metų veiklos ataskaitai 
(pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius

Elektroninio dokumento
nuorašas



PRITARTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr.T2-126

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras
_________________________________________________________________

(kultūros įstaigos pavadinimas)
_________________________Arvydas Griškus____________________

(kultūros įstaigos vadovo vardas ir pavardė)

2019 m.  METŲ VEIKLOS ATASKAITA
__________2020-04-14_ Nr. 12-29

(data)
_____           Viešvilė____________

(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
VADOVO ŽODIS

Nurodomi pagrindiniai praėjusių finansinių metų svariausi įvykiai, problemos ir iššūkiai, su kuriais susidūrė subjektas ir kita svarbi su subjekto veiklos 
rezultatais susijusi informacija.
Pabaigti Smalininkų pastato I etapo renovacijos darbai. Projektas – „Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas“. Sudėti langai 
durys, suremontuota ir įrengta koncertų salė bei trys patalpos pirmame aukšte, nupirktos kėdės, dalis aparatūros. 
Viešvilės kultūros centre  baigta keisti langus (2/3 pakeista 2018 m). Dalyje pastato pakeistos vidaus durys, suremontuota pirmo  aukšto koridoriaus lubos 
ir sienos.
Įgyvendintas  VVG Nemunas projekto 1 etapas „Turizmo paslaugų plėtra Jurbarko krašte“. Įsisavinta – 3686,87 Eur (Bendra suma – 16028,87 Eur).
Gautas finansavimas iš kultūros rėmimo projekto „Gyvas uostas – gyvas Smalininkų miestelis“. Gauta 4200 eurų. Lėšos panaudotos  Smalininkų Nemuno 
šventės organizavimui, įsigyta rekvizitų edukacijoms  ir renginių organizavimui, parengta nauja edukacija.  
Parašytas  ir patvirtintas projektas „Susipažink su Mažosios Lietuvos vėtrunge kitaip!“. Edukacija – kultūros pasui Viešvilėje.
Įrengta Kalėdų senelio rezidencija ir paruošta programa.
Viešvilės moterų vokalinis ansamblis „Vėtrungė” respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse „Pavasario melodijos“ Rėkyvoje laimėjo I vietą 
miestelių ir kaimų kategorijoje. Vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse „Lakštingalėlė“ Šakiuose laimėjo geriausio repertuaro nominaciją. 
Sniežanos Šašienės vadovaujamos rankdarbių būrelio „Adatėlės“ dvi narės dalyvavo VII respublikiniame moksleivių liaudies dailės konkurso 
regioniniame ture „Sidabro vainikėlis“. Vanesa Girdžiūtė laimėjo I vietą. Ji  buvo atrinkta dalyvauti respublikiniame ture. 
 „Adatėlės“ narė Evelina Sakalauskaitė (9 m.) tapo laureate piešinių konkurse „Aš – Juozas Tumas-Vaižgantas“. 



Vadovaujant meno vadovei Sniežanai Šašienei kultūros centras kartus su Viešvilės seniūnija vykdė bendrą kultūrinį projektą „Papuošk Viešvilę”. Per 
metus sukurtos 4 lauko ekspozicijos.
Kultūros centras kartu su „Violetos galerija“, seniūnija, UAB „Lota“ papuošė Smalininkų miestelį  dekoratyvinėmis valtimis, simbolizuojančiomis 
miestelio istoriją ir heraldiką.
Kultūros centro direktorius dalyvavo 5 Mažosios Lietuvos etninės globos tarybos ir 3 Mažosios Lietuvos heraldikos darbo grupės posėdžiuose.
Viešvilėje inicijuotas renginių ciklas vietos gyventojams „Ugdau savo sielą“, jo metu 1–2 kartus per mėnesį žiūrovams rodomi teatro spektakliai, 
klasikinės  ir kitos muzikos koncertai. 
Vykdomas glaudus kultūrinis bendradarbiavimas su  Skalvijos vaikų  ir Smalininkų senjorų namais.  
Kultūros centre praktiką atliko du Kauno kolegijos studentai.
Kartu su Visuomenės sveikatos biuru vykdomas sveikatingumo projektas. Kartą per savaitę kultūros centre Viešvilėje vyksta linijinių šokių repeticijos.
Kultūros centras sėkmingai dalyvavo turizmo srityje. Pramoginė studija „Diskutuotina”  net tik dalyvauja ekskursijose, bet ir 11 kartų atstovavo  kultūros 
centrą įvairiuose renginiuose išvykose. 
Problema –  kultūrinį išsilavinimą, profesinių žinių turinčių, motyvuotų darbuotojų trūkumas.
Iššūkiai: visuomenės vertybių, poreikių, gyvensenos kaita lemia naujų kultūrinių formų, veiklų, inovacijų, naujų technologinių sprendimų paiešką;  būtina 
siekti ir skatinti, kad kultūros darbuotojai dirbtų inovatyviai ir ieškotų naujų veiklos formų kultūros srityse. 

Informacija apie kultūros įstaigos direktoriaus veiklą.
Vadybinio darbo stažas (metų skaičius) Nuo 2003 m.
Darbo įstaigoje stažas (nuo) Nuo 2010-07-01
Vadovavimo kultūros įstaigos pradžia (metai) Nuo 2010-07-01
Turima kvalifikacinė klasė ir jos gavimo metai (jei 
pildo kultūros centro vadovas) 

I kvalifikacinė klasė. 2018 m.

2019 metų veikla, susijusi su darbuotojų funkcijų 
reglamentavimu, darbuotojų saugumo bei lygių 
galimybių įstaigoje užtikrinimu. 

2019-03-14 direktoriaus įsakymu Nr. 3-6 pakeistos Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto 
kultūros centro darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos 2011-01-15 direktoriaus įsakymu Nr. TV-
16. Sudaryti ir  įsakymais patvirtinti pareigybių aprašai, nustatytos užduotys darbuotojams, 
siekiant įvertinti veiklos rezultatus. Veiklos vertinimai patvirtinti įsakymais. Kiekvienas 
darbuotojas supažindintas su darbo  saugos tvarkos taisyklėmis pasirašytinai. Darbuotojų 
pareigybiniai nuostatai patvirtinti 2017 m.  spalio 11 d. kultūros centro direktoriaus įsakymu 
Nr.  10-210-21 ,,Dėl pareigybių jų aprašų tvirtinimo".

2019 metų veikla, susijusi su turto ir lėšų 
administravimu bei valdymu

Parengta apskaitos politika. Patvirtintos finansų kontrolės taisyklės, paskirti atsakingi 
asmenys už išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę. Kultūros centro lėšos 



naudojamos griežtai pagal nustatytus straipsnius ir buhalterinės apskaitos reikalavimus. 
Sudaromos finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos nustatytais terminais. Kultūros centro 
turtas apdraustas privalomuoju draudimu.

Kvalifikacijos tobulinimas ir vadovo numatytų 2019 
metais tobulinti veiklų bei kompetencijų 
įgyvendinimas

Kvalifikacija tobulinta 3 seminaruose.

Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir 
kompetencijos 2019 metais

Administravimo, kultūros, kultūrinio turizmo srityse  

2019 metais atestuotų darbuotojų skaičius -

Kultūros įstaigos struktūra 



Žmogiškieji ištekliai.
Darbuotojų skaičius Etatų skaičius

Bendras darbuotojų įstaigoje skaičius: 9 6,5

Kultūros ir meno darbuotojų ir etatų skaičius 6 5

Aptarnaujančio personalo darbuotojų ir etatų skaičius 3 1,5

Įstaigos darbuotojai pagal turimą išsilavinimą.
Aukštasis

 universitetinis
Aukštasis

neuniversitetinis Aukštesnysis Specialusis vidurinis Vidurinis

Kultūros ir 
meno 

specialistai
Kiti

Kultūros ir 
meno 

specialistai
Kiti

Kultūros ir 
meno 

specialistai
Kiti

Kultūros ir 
meno 

specialistai
Kiti

Kultūros ir 
meno 

specialistai
Kiti

3 1 1 1  1 2

Mėgėjų meno kolektyvai (pildo kultūros centrai)

Įstaigos filialai Mėgėjų meno kolektyvų
skaičius

Bendras 
kolektyvų 

narių 
skaičius

Iš jų vaikų ir 
jaunimo mėgėjų 
meno kolektyvų 

skaičius

Vaikų ir 
jaunimo 

mėgėjų meno 
kolektyvų 

narių 
skaičius

Viešvilė 1.Vokalinis ansamblis „Vėtrungė” (2 kategorija)
2.Rankdarbių būrelis „Adatėlė”
3.Kūrybinės dirbtuvės „Guzikas”       

43 1 20

Linijinių šokių grupė (Pagal trišalę sutartį su VSB ir 
šokių vadove)

13

Smalininkai 5.Kapela „Smalinė”    
6.Mėgėjų teatras „Ąžuolynė” (2 kategorija)
7.Pramoginė studija „Diskutuotina”
8 Valdo Žemaičio muzikavimo grupė  

32



II. SKYRIUS
 ĮSTAIGO VEIKLOS PLANAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS IR TOBULINIMAS

Įstaigos metinis veiklos 
planas. 

Kultūros centro metinis planas patvirtintas 2019-01-06 direktoriaus įsakymu Nr. 3-1 ,,Dėl renginių plano ir 
kolektyvų ir klubų tvirtinimo“. 

2019 m. įstaigos pagrindiniai 
veiklos tikslai

Prioritetinės veiklos kryptys:
1. Vietos bendruomenės kultūrinis lavinimas bei švietimas, bendruomenės įtraukimas į kultūrinį gyvenimą 

(meno kolektyvų, studijos veiklos organizavimas, Dainų švenčių tradicijų puoselėjimas, vaikų kultūrinis 
lavinimas)

2. Pilietiškumo ugdymas, valstybinių  švenčių, reikšmingų datų minėjimas. 
3. Regioninio  Mažosios Lietuvos  ir vietos tapatumo stiprinimas. 
4. Kultūrinis turizmas (reprezentaciniai  krašto renginiai,  edukacinės programos, informacija  atvykstantiems).
5. Infrastruktūros įveiklinimas, pastatų ir turimos infrastruktūros panaudojimas bendruomenės ir 

atvykstančiųjų poreikiams.
2019 metų įstaigos 
pagrindinių veiklos tikslų 
įgyvendinimas (kiekybiniai ir 
kokybiniai rodikliai)

1. Vietos bendruomenės kultūrinis lavinimas bei švietimas, bendruomenės įtraukimas į kultūrinį 
gyvenimą (meno kolektyvų, studijos veiklos organizavimas, Dainų švenčių tradicijų puoselėjimas, 
vaikų kultūrinis lavinimas). 

Kultūros centre veikia 8 kolektyvai. Juose dalyvauja 75 nariai. 4 kolektyvai ruošėsi dalyvauti Tauragės apskrities 
dainų šventėje. Viešvilėje vykdant projektą su Visuomenės sveikatos biuru bendruomenės nariai turi galimybę  
dalyvauti linijinių šokių repeticijose (dalyvauja 13 šokėjų). Pagrindiniai  mietelių renginiai: Smalininkų Nemuno 
šventė, Viešvilės miestelio šventė, Užgavėnės, Joninės, valstybinės šventės,  „Motojurginės“ ir kitos. Šios šventės 
organizuojamos įtraukiant miestelio įstaigas,  vietos verslininkus, gyventojus. 
Smalininkuose  kiekvieną ketvirtadienį  16.30 val.  miestelio gyventojai kviečiami dalyvauti  susitikime  „Prie 
arbatos“. Aptariamos idėjos, tariamasi dėl renginių bei miestelio tvarkymo, puošimo.  Aptariami  kiti aktualūs 
klausimai. Bendradarbiaujama su Senjorų namais: kultūros centro kolektyvai  5 kartus koncertavo senjorams,  senjorų 
namų darbuotojai ir gyventojai dalyvauja kultūros centro renginiuose ir akcijose. Vaikų namų auklėtiniai  lanko 
kultūros centro rankdarbių būrelio užsiėmimus, dalyvauja akcijose ir renginiuose.  Kultūros centro vaikų studiją 
„Adatėlė“ lanko 20 mokinių. Miestelio šventėse organizuojamos vaikų erdvės, jaunimas savanoriauja  
organizuojamose  renginiuose. 
 Kultūros centras pagal poreikius prisideda prie visų Smalininkų ir Viešvilės  bendruomenės kultūrinių veiklų 
poreikių tenkinimo. Esant poreikiui padeda ir kitoms rajono organizacijoms.  
Kultūros centras, organizuodamas renginius ir rengdamas projektus, bendradarbiauja su Viešvilės pagrindine 
mokykla, Viešvilės bendruomenės centru „Skalvija“, „Skalvijos“ vaikų globos namais, Viešvilės seniūnija, Viešvilės 



ir Kalvelių girininkijomis, Smalininkų  Lidijos Meškaitytės pagrindine mokykla, Smalininkų technologijų ir verslo 
mokykla, Smalininkų seniūnija, Smalininkų bendruomenės centru, Jaunimo klubu „Aukštyn kojom“, Smalininkų 
senovinės technikos muziejumi, UAB „Jurlota“. Kultūros centro patalpose įsikūręs Viešvilės bendruomenės centro 
„Skalvija“ senjorų klubas „Dar ne sutema“..
Organizuotos tradicinės miestelių, kalendorinės – Užgavėnių, Joninių, Eglutės įžiebimo, Kalėdų – šventės. Iš viso 
Smalininkuose ir Viešvilėje suorganizuota 40 renginių, dalyvavo apie 4000 žmonių.
 Pilietiškumo ugdymas, valstybinių  švenčių, reikšmingų datų minėjimas. 
Įvairiomis formomis organizuotos pagrindinės valstybinės šventės Viešvilėje ir Smalininkuose. Taip pat vėliavos 
iškėlimas uoste ir dviračių žygis, renginys „Pilietiškumas Smalininkuose praktiškai“. Organizuojant  šiuos renginius 
bendradarbiaujama su ugdymo įstaigomis siekiant užtikrinti aktyvų jaunimo dalyvavimą. Minimos valstybinės 
reikšmės, o ypač Mažosios Lietuvos regionui, reikšmingos Klaipėdos sukilimo, Tilžės akto pasirašymo datos. 

2. Regioninio  Mažosios Lietuvos  ir vietos tapatumo stiprinimas. 
Įvyko 5 renginiai, susiję su etnografinio regiono ir vietos specifika. Išskirti reikėtų Klaipėdos sukilimo paminėjimą, 
Nemuno šventę,  Tilžės akto paminėjimą. Kultūros centras bendrai veiklai subūrė Smalininkų ir Viešvilės seniūnijas 
ir Jurbarko krašto šventėje įrengė Mažosios Lietuvos regiono kiemelį. Studija „Diskutuotina“ savo programose dėvi 
stilizuotus istorinį laikotarpį ir vietovę pristatančius rūbus, atvykstantiems ir bendruomenės nariams yra sukūrusi 
programą „Smalininkai – amžinasis pasienis“. 
Rankdarbių būrelis „Adatėlė“ ruošė parodas ir suvenyrus, susijusius su vietos ir regiono specifika. 
Mažosios Lietuvos vėliava naudojama kartu su valstybine vėliava šventėse, išvykose; ji pakabinta ir ant Kultūros 
centro pastato. Kultūros centro direktorius atstovauja savivaldybei Mažosios Lietuvos regiono Heraldikos darbo 
grupėje. 

3. Kultūrinis turizmas (reprezentaciniai  krašto renginiai,  edukacinės programos, informacija  
atvykstantiems).

Kultūros centre veikia pramoginė studija „Diskutuotina“, kuri yra parengusi programas: „Smalininkai – amžinasis 
pasienis“, „Fricas Samelis pasakoja“ (ši edukacinė programa parengta 2019 m.).  Studija dalyvavo tarptautinėje 
turizmo parodoje „Adventur 2019“ bei dar 10 išvykų, su studijos programa susipažino 650 žmonių. 
Kultūros centras padėjo organizuoti  Kestutėnų pėsčiųjų žygį Smalininkuose, kuriame dalyvavo virš 1500 dalyvių.
Organizuojamos šventės: „Motojurginės“,  Nemuno šventė, Viešvilė miestelio šventė. 
 Įsisavintos pirmojo etapo  lėšos (3686,87 Eur) , gautos per  VVG „Nemunas“ projektą „Turizmo plėtra Jurbarko 
krašte“. 
Centras bendradarbiauja su Jurbarko ir regiono turizmo informacijos centrais.  

4. Infrastruktūros įveiklinimas, pastatų ir turimos infrastruktūros panaudojimas bendruomenės ir 
atvykstančiųjų poreikiams.

Viešvilėje  kultūros  centro patalpose įsikūręs senjorų klubas „Dar ne sutema“, vyksta pasiruošimai renginiams ir  



akcijoms. Patalpomis savo poreikiams (susirinkimams ir pasitarimams) naudojasi Viešvilės ugniagesiai, medžiotojų 
būrelio nariai, bendruomenė, kultūrinius renginius rengia  Viešvilės pagrindinė mokykla. 

Kita 2019 metais įstaigos 
vykdyta veikla       

Partnerių paieškos, statybos darbai, naujų veiklų paieškos, kultūrinė pagalba rajono organizacijoms

Korupcijos prevencija įstaigoje 2019 metais.
Kultūros centras  kiekvienais metais pasitvirtina korupcijos prevencijos programą, su kuria supažindinami darbuotojai. Ši programa skelbiama 
įstaigos interneto puslapyje http://www.mazosioslietuvoskc.eu/.

Bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas. Kultūros įstaigos  partneriai (kitos įstaigos, užsienio partneriai, bendruomenės).
Viešvilės pagrindinė mokykla, Viešvilės bendruomenės centras „Skalvija“, „Skalvijos“ vaikų globos namai, Viešvilės seniūnija, Smalininkų Lidijos 
Meškaitytės pagrindinė mokykla, Smalininkų technologijų ir verslo mokykla, Smalininkų seniūnija, Smalininkų bendruomenės centras, Jaunimo 
klubas „Aukštyn kojom“, Smalininkų senovinės technikos muziejus, UAB „Jurlota“, Smalininkų kartodromas, Smalininkų senjorų namai, Violetos 
galerija, Jurbarko TVIC, Jurbarko rajono kultūros įstaigos, Pagėgių, Tauragės ir Šilutės kultūros centrai, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus 
muziejus, Pagėgių savivaldybės TIC, Lietuvos kariuomenės karinės oro pajėgos, Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio batalionas, VSAT Pagėgių 
rinktinė, Kauno kolegijos Turizmo ir vadybos katedra.

Kultūros įstaigos problemos ir jų sprendimas.
2018 m. įstaigos veiklos ataskaitoje 
nurodytų problemų (iš)sprendimas 

Padedant savivaldybei, seniūnijoms, bendruomenėms tvarkoma kultūros centro infrastruktūra.

Esamos įstaigos problemos ir jų sprendimas Problemos. Veiklių, kompetentingų, motyvuotų darbuotojų trūkumas. Infrastruktūros priežiūra ir 
tvarkymas. Modernių technologijų įdiegimas.
Darbuotojai, skatinami tobulėti, lankyti kursus, o neturintys tinkamo išsilavinimo – baigti mokslus.   
Analizuojamos kultūros centro galimybės išspręsti darbuotojų klausimą planuojant kitas veiklas. 
Infrastruktūra tvarkoma per investicinius projektus, padedant savivaldybei. Naujos technologijos bus 
diegiamos iš parašytų projektų.

Galimos (tikėtinos) įstaigos problemos ir 
jų sprendimas

Problemos. Mažėjantis renginių lankomumas, konkurencija su privačiomis kultūrinėmis 
organizacijomis, visuomenės abejingumas dabartinėms kultūrinėms formoms, renginiams. 
Sprendimai. Ieškoma naujų kultūrinių veiklos formų ir technologinių sprendimų, planuojami naujo 
pobūdžio renginiai, orientuojamasi į naujas veiklos sritis – turizmą, kultūrinių paslaugų teikimą 
įvairioms socialinėms grupėms, organizacijoms. 
Kultūros centras ne tik rajono, bet ir respublikos mastu ieško savo veiklos specifiškumo, kuris būtų 

http://www.mazosioslietuvoskc.eu/


naudingas rajono gyventojams, rajono savivaldai. Tai daroma laipsniškai ir sėkmingai.

Papildoma informacija apie įstaigą.
Informacijos apie įstaigos veiklos sklaida Įstaigos svetainėje – http://www.mazosioslietuvoskc.eu/.

Socialiniuose tinklapiuose:
 https://www.facebook.com/Ma%C5%BEosios-Lietuvos-Jurbarko-kra%C5%A1to-kult%C5%ABros-
centras-207031655974301/,
„Naujienų siaurukas“ – https://www.facebook.com/Naujien%C5%B3-siaurukas-485429271662655/.

Kita informacija

 II SKYRIUS
 FINANSAI

Savivaldybės biudžeto lėšos. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis (be lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti ir 
remontuoti) 84948 78358 93503

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas nuo prašomų skirti savivaldybės biudžeto 
lėšų (be ilgalaikio turto įsigijimo ir remonto lėšų) 2019-12-31 dienai; iš jų

76006
90 %

88954
113 %

94525
101 %

Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos 2700 2450 3807
Skirtas darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis kartu su socialinio draudimo įmokomis) 60900 72281 78498
Kultūros įstaigos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis ilgalaikiam turtui įsigyti ir 
remontuoti 13550 18250 24253

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti 600 10700 7823
Darbo užmokesčio fondo procentas nuo visų įstaigai skirtų lėšų 77 % 71  % 74 %
Panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos  ir procentas nuo visų  metams skirtų savivaldybės biudžeto 
asignavimų

78812
99 %

99040
97 %

106155
100 %

Kreditinis įsiskolinimas n-tųjų metų gruodžio 31 d. 1345 572 278

Įstaigos pajamos už teikiamas paslaugas.
Per 2019 m. gautos pajamos už patalpų ir kito turto nuomą 21
Per 2019 m. gautos pajamos už atsitiktines paslaugas 1627

http://www.mazosioslietuvoskc.eu/
https://www.facebook.com/Ma%C5%BEosios-Lietuvos-Jurbarko-kra%C5%A1to-kult%C5%ABros-centras-207031655974301/
https://www.facebook.com/Ma%C5%BEosios-Lietuvos-Jurbarko-kra%C5%A1to-kult%C5%ABros-centras-207031655974301/
https://www.facebook.com/Naujien%C5%B3-siaurukas-485429271662655/


Per 2019 m. iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos. 1210

Projektinė veikla. Įstaigos dalyvavimas projektuose ir programose, gautas finansavimas.
Fondas, programa į kurią teikti projektai Pateiktų projektų 

skaičius
Pateiktas finansinis 

poreikis, Eur.
Gautas 

finansavimas, 
Eur. 

Pateikta projektų į savivaldybės vykdomas finansavimo programas 
Pateikta projektų į kitus fondus 1 (BĮ Lietuvos kultūros 

taryba)
4200 4200

  1 (VVG „Nemunas“  
parašytas 2018  m. 

rudenį).

6796 (NMA 
finansuota –
6796 Eur).

Finansinės veiklos tikrinimai.
Tikrinimų vykdymas (taip, ne) Ne 
Tikrinimų metu nustatytos tobulintinos finansinės veiklos sritys ir atlikti 
darbai gerinant finansinę veiklą

-

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro direktorius Arvydas Griškus
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